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02. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa,
denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância
percorrida. Se a bandeirada custa R$ 5,00 e cada quilômetro rodado custa
R$ 1,25, responda:

A) Considerando f(x) o valor da corrida e x a distância percorrida qual a
expressão que representa o valor da corrida f(x) em função da
distância percorrida x.

Atividade Proposta
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B) Quantos reais um passageiro pagaria por uma corrida de 20 Km?
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C) Qual a distância percorrida em uma corrida que custou R$ 42,50?
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03. Um motorista de táxi cobra, para cada corrida, uma taxa fixa de R$ 5,00
e mais R$ 2,00 por quilômetro rodado. O valor total arrecadado (R) num
dia é função da quantidade total (x) de quilômetros percorridos e
calculado por meio da função R(x) = ax + b em que a é o preço cobrado
por quilômetro e b, a soma de todas as taxas fixas recebidas no dia. Se, em
um dia, o taxista realizou 10 corridas e arrecadou R$ 410,00.

Qual a média de quilômetros rodados por corrida?

Atividade Proposta
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04. João e Pedro alugaram o mesmo modelo de carro, por um dia, em
duas locadoras distintas. João alugou o carro na locadora Arquimedes, que
cobra R$ 45,00 a diária, mais R$ 1,20 por quilômetro percorrido. Pedro
alugou na Locadora Bháskara, que cobra R$ 65,00 a diária, mais R$ 0,80
por quilômetro percorrido. Ao final do dia, João e Pedro pagaram o
mesmo valor total pela locação. Quantos quilômetros cada um percorreu?

Atividade Proposta
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01. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada
bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada
custa R$ 3,50 e cada quilômetro rodado custa R$ 0,60, responda:

A) Qual é o valor V a pagar numa corrida de n quilômetros?

B) Quanto vai custar uma corrida de 11 quilômetros?

D) Qual é a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 13,70 pela corrida?
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02. Um vasilhame de água mineral contendo 20 litros foi colocado à disposição dos
participantes de um evento. Considerando que os copos, com capacidade para 200
mL, eram servidos totalmente cheios, a expressão que representa a quantidade (y)
de água, em mL, que restou no vasilhame, em função do número (x) de copos
utilizados, é

A) y = 20 – 200x

B) y = 200x – 20

C) y = 200x – 20 000

D) y = 20.000 – 200x
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03. Observe o gráfico abaixo. Ele representa o preço de uma corrida de táxi. Lembre-
se de que bandeirada é o preço fixo indicado pelo taxímetro ao ser acionado no início
da corrida.

Com base nessas informações, responda:

A) Qual o valor cobrado pela bandeirada? 

B) Qual é a lei que define esse gráfico?

C) Num percurso de 18 km, quantos reais serão pagos?


